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RESUMO 

Este trabalho analisou a relação entre o excesso de confiança e o otimismo de CEO’s de companhias brasileiras de 

capital aberto e seus respectivos desempenhos entre os anos de 2012 e 2015. Os resultados revelaram que, para a 

amostra analisada, o excesso de confiança e otimismo não influenciam o Q de Tobin e o ROA, mas que são capazes de 

afetar positivamente o desempenho das empresas quando esse é medido pelo ROE. Tal resultado contribui para o debate 

sobre o impacto do excesso de confiança e otimismo no comportamento gerencial de empresas nacionais, colaborando 

para a consolidação das finanças comportamentais. 

Palavras-Chave: Excesso de Confiança e Otimismo. CEO. Empresas Brasileiras de Capital Aberto. Desempenho 

Empresarial. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Moderna Teoria de Finanças foi concebida a partir do final dos anos 1950 adotando como premissa a 

Teoria da Utilidade Esperada, que estabelece que os tomadores de decisões são indivíduos irrestritamente racionais. 

Entretanto, essa concepção se revelou insuficiente para esclarecer de que modo os fenômenos psicológicos e 

emocionais dos agentes econômicos são capazes de influenciar suas decisões, fato que implicou no surgimento das 

Finanças Comportamentais (ANACHE; LAURENCEL, 2013; KIMURA; BASSO; KRAUTER, 2006). Essa abordagem 
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de estudos financeiros une ―conceitos de economia, finanças e psicologia cognitiva na tentativa de construir um modelo 

mais detalhado do comportamento humano nos mercados financeiros‖ (MACEDO JÚNIOR, 2003, p. 59). 

Sumariamente, pode-se afirmar que as finanças comportamentais buscam incluir nos modelos de tomada de decisão as 

motivações internas dos agentes econômicos, já que o comportamento humano sofre influência de distintos elementos 

psicológicos que podem conduzir à distorção dos fatos. Assim, esse campo das finanças procura explicar os vieses 

cognitivos provenientes das inúmeras fragilidades humanas que levam a decisões centradas unicamente em opiniões 

pessoais e a erros de julgamento (ANACHE; LAURENCEL, 2013; KIMURA; BASSO; KRAUTER, 2006). Nesse 

sentido, os vieses cognitivos podem ser definidos como a ―predisposição a prejulgamentos ou distorções sistemáticas‖ 

(BUCHANAN; HUCZYNSKI, 2004, p. 762). 

Dentre os diversos vieses que influenciam as decisões tomadas por gestores, dois dos mais explorados no 

campo das finanças comportamentais atualmente – e que são o foco deste trabalho – são o Excesso de Confiança e o 

Otimismo (YOSHINAGA et al., 2008). O excesso de confiança induz os tomadores de decisões a confiarem 

demasiadamente em seus próprios conhecimentos e convicções, uma vez que é definido como ―[o] senso de 

sistematicamente superestimar a exatidão e a precisão do conhecimento‖ (DITTRICH; GÜTH; MACIEJOVSKY, 2005, 

p. 471). O otimismo, por sua vez, pode ser descrito como a superestimação da probabilidade de eventos futuros 

favoráveis ocorrerem (HACKBARTH, 2008). É importante destacar que o otimismo pode ser desencadeado pelo 

excesso de confiança, uma vez que, no instante em que o indivíduo começa a crer que suas chances de sucesso são 

acima da média e, consequentemente, as de fracasso são praticamente nulas, esse indivíduo passa a apresentar também 

o viés otimismo (BORTOLI, 2017). 

No âmbito das Finanças Comportamentais aplicadas à área corporativa, o estudo sobre vieses, notadamente 

sobre o excesso de confiança e o otimismo, tem ganhado notoriedade e vem sendo abordado sob diferentes perspectivas 

(YOSHINAGA et al., 2008; SILVA et al., 2017; SOUSA, 2011). Entretanto, em contexto brasileiro, poucas pesquisas 

foram desenvolvidas utilizando a autoconfiança excessiva e o otimismo de Chief Executive Officers (CEO’s) como 

preditores do desempenho das empresas geridas por esses profissionais. Algumas conclusões acerca do tema já foram 

auferidas em estudos anteriores; no entanto, ainda não existe um consenso que aponte efetivamente que ambos os vieses 

guardem uma relação positiva (HILARY et al., 2016; DAHMANI; ZOUARI, 2016; HAN; LAI; HO, 2015) ou negativa 

(YILMAZ; MAZZEO, 2014; CHEN; HO; HO, 2013; JIANG et al., 2011) com o desempenho corporativo. Desse modo, 

dada a heterogeneidade dos resultados até então encontrados com respeito à associação entre ambos os vieses 

cognitivos e a performance das empresas, e dada a inexistência dessa investigação em contexto brasileiro, o presente 

estudo se mostra como uma pesquisa de notável relevância para o meio acadêmico. 

Partindo desse contexto, este trabalho objetiva identificar e analisar a relação existente entre o excesso de 

confiança e o otimismo de CEO’s de companhias brasileiras de capital aberto e seus respectivos desempenhos entre os 

anos de 2012 e 2015, visando para tanto: a) verificar se há, ou não, a presença de excesso de confiança e otimismo nos 



CEO’s de companhias brasileiras de capital aberto; b) examinar como e em que medida o excesso de confiança e o 

otimismo impactam o desempenho empresarial; e c) investigar e analisar a influência das variáveis de controle 

(dualidade, formação, gênero e idade do CEO)  sobre a performance das empresas avaliadas. Como medidas de 

desempenho corporativo, são utilizados o Q de Tobin, o ROA (Retorno sobre o Ativo) e o ROE (Retorno sobre o 

Patrimônio Líquido). Já como forma de cálculo dos vieses excesso de confiança e otimismo (ECO), emprega-se uma 

proxy adaptada por Bortoli (2017) dos estudos de Malmendier e Tate (2005; 2008).  

A elaboração deste trabalho se justifica, portanto, pelo fato de o excesso de confiança e o otimismo serem 

ainda temas pouco explorados no contexto de companhias brasileiras de capital aberto, assim como auxiliam na 

consolidação da literatura de finanças comportamentais, especificamente, de vieses cognitivos. A investigação de 

ambos os vieses contribui também para melhor compreensão acerca da tomada de decisão de gestores de empresas de 

capital aberto.  

Como inovação do estudo, destaca-se a análise realizada com instituições brasileiras, uma vez que inexistem 

pesquisas que tratem especificamente da relação do excesso de confiança e do otimismo de CEO’s de companhias de 

capital aberto do Brasil com o desempenho dessas respectivas organizações. Os trabalhos já realizados sobre esse 

assunto em cunho nacional sempre trazem outras associações, como a relação entre o excesso de confiança e otimismo e 

a estrutura de capital de empresas (BARROS; SILVEIRA, 2008) ou sua relação com o comportamento humano em 

geral (YOSHINAGA et al., 2008). Logo, a realização desse trabalho contribui para o melhor entendimento sobre a 

magnitude da influência do excesso de confiança e do otimismo sobre o desempenho de empresas brasileiras de capital 

aberto, colaborando com a literatura nacional acerca desse tema.  

Adicionalmente, devido ao fato desse estudo empregar características de perfil dos CEO’s como variáveis de 

controle, torna-se possível, além de verificar empiricamente a relação existente entre o excesso de confiança e o 

otimismo e o desempenho empresarial, investigar também de que forma e em qual medida a dualidade, a formação, o 

gênero e a idade dos CEO’s influenciam a performance das instituições que gerem, contribuindo para a consolidação, 

em contexto nacional, da literatura existente sobre esses temas. Ademais, essas informações complementares a respeito 

da relação entre ambos os vieses cognitivos e o desempenho corporativo podem contribuir ainda para o processo 

decisório das próprias instituições no tocante à composição de seus grupos de gestores.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O presente tópico aborda de maneira mais detalhada os conceitos dos vieses excesso de confiança e 

otimismo, bem como suas implicações práticas sobre o comportamento humano e sobre o processo de tomada de 

decisões (nomeadamente de CEO’s). Contempla também o desempenho das empresas, seu conceito e as variadas 

maneiras de mensurá-lo. Por fim, examina a relação entre as variáveis investigadas neste estudo (excesso de confiança e 

otimismo, dualidade, formação, gênero e idade dos CEO’s) e o desempenho corporativo. 



 

2.1 EXCESSO DE CONFIANÇA E OTIMISMO: DEFINIÇÕES E IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

Conceitualmente, o excesso de confiança é definido como a superestimação sistemática da exatidão dos 

conhecimentos por parte dos indivíduos (DITTRICH; GÜTH; MACIEJOVSKY, 2005). Assim, esse viés está 

relacionado à tendência de os agentes econômicos superestimarem suas aptidões, seus conhecimentos e a qualidade ou a 

precisão das informações que têm ou que são capazes de obter, uma vez que, de acordo com as chamadas ―ilusões 

positivas‖, as pessoas tendem a se considerar melhores ou acima da média em relação às demais, além de se inclinarem 

a associar seus eventuais erros exclusivamente a fatores externos (BARROS; SILVEIRA, 2008; CVM, 2015). De 

acordo com a literatura, são três as razões fundamentais capazes de desencadear o excesso de confiança: a) a assimetria 

de informações; b) a segurança exacerbada dos indivíduos em seu potencial ou experiência com respeito a determinado 

assunto; e c) tarefas de difícil julgamento (BARROS, 2005; SILVA et al., 2017; FISCHHOFF; SLOVIC; 

LICHTENSTEIN, 1977). 

O otimismo, por sua vez, é determinado como a tendência de superestimação da probabilidade de eventos 

futuros favoráveis ocorrerem, fazendo, por consequência, com que os indivíduos subestimem as reais possibilidades de 

se depararem com resultados negativos. Esse viés cognitivo consiste, portanto, em atitudes associadas a expectativas 

positivas frente ao futuro (HACKBARTH, 2008; BARROS; SILVEIRA, 2008; MONTIER, 2002).  

De acordo com as definições anteriormente elencadas, entende-se o porquê destes vieses serem considerados 

complementares, haja vista que o otimismo é suscitado pelo excesso de confiança à medida que as expectativas 

favoráveis em relação ao futuro são geradas através da superestimação, por parte dos indivíduos, de seus próprios 

conhecimentos e habilidades (BORTOLI, 2017). 

Em se tratando das implicações práticas de ambos os vieses sobre o comportamento humano, algumas 

abordagens evidenciam que, quando apresentados com moderação pelos agentes econômicos, o excesso de confiança e 

o otimismo podem auxiliar no desempenho das atividades por eles executadas, uma vez que as decisões mais arrojadas 

podem implicar soluções criativas que, por sua vez, são capazes de desencadear vantagens diferenciais para o indivíduo 

(BORTOLI, 2017; BARROS, 2005). Contrariamente, outras abordagens deixam claro que esses traços tendenciosos de 

ação impactam negativamente as decisões dos agentes, visto que conduzem a julgamentos pobres e equivocados, a 

avaliações presunçosas sobre suas próprias habilidades, a deliberações imprecisas, e a perseguição de objetivos não 

racionais, fazendo com que essas pessoas se tornem menos conservadoras e mais propensas a incorrer riscos diversos 

quando da execução de determinadas tarefas (BORTOLI, 2017; BARROS, 2005; BARROS; SILVEIRA, 2008; 

HACKBARTH, 2008; WEINSTEIN, 1980; SILVA et al, 2017; MALMENDIER; TATE, 2005).  

Nesse sentido, torna-se ainda mais importante observar os impactos desses comportamentos quando 

apresentados por membros da alta hierarquia de empresas, como CEO’s, diretores e dirigentes em geral 

(MALMENDIER; TATE, 2005; 2008; BARROS, 2005; BARROS; SILVEIRA, 2008). Isso porque existem boas razões 



para se acreditar que gestores são particularmente suscetíveis aos vieses do excesso de confiança e do otimismo, pois: a) 

tendem a superestimar suas próprias habilidades e qualidades; b) subestimam e são descrentes das reais probabilidades 

de obterem resultados fracassados; e c) são frequentemente expostos a decisões complexas (os vieses cognitivos 

supracitados se manifestam muito mais significativamente quando as tarefas a serem executadas são imprevisíveis, 

singulares, envolvem alto risco e dificuldade e seu feedback é demorado e impreciso (BARROS; SILVEIRA, 2008; 

WEINSTEIN, 1980; FISCHHOFF; SLOVIC; LICHTENSTEIN, 1977)). 

Fica claro, portanto, que os efeitos do excesso de confiança e do otimismo de CEO’s sobre suas decisões e 

sobre o consequente desempenho das empresas que gerenciam varia de acordo com a intensidade com que ambos os 

vieses se manifestam nesses profissionais. Nesse sentido, se o enviesamento for acentuado, o CEO tenderá a tomar 

decisões de maneira impulsiva, o que afetará a empresa de forma prejudicial (já que seu desempenho e valor serão 

reduzidos). Contrariamente, se o enviesamento for moderado, as decisões mais ousadas do CEO poderão criar 

diferenciais e vantagens competitivas para a organização, afetando-a positivamente com melhores taxas de performance 

e valor e rentabilidade mais elevados (BORTOLI, 2017). Torna-se evidente, portanto, que os impactos do excesso de 

confiança e do otimismo sobre o desempenho empresarial são incertos, podendo prejudica-lo, em alguns casos, e 

beneficiá-lo em outros. 

 

2.2 DESEMPENHO EMPRESARIAL E SUAS FORMAS DE MENSURAÇÃO  

Muito se discute dentro da literatura financeira a respeito do desempenho empresarial, referido muitas vezes 

simplesmente como ―desempenho‖. Entretanto, apesar de ser um tema bastante abordado e debatido sob as mais 

variadas perspectivas, a bibliografia sobre finanças não traz um consenso acerca desse conceito. Ainda assim, segundo 

os estudos de Gotardelo (2006), Catapan e Colauto (2014), Okimura, Silveira e Rocha (2004) e Falqueto (2001), o 

desempenho empresarial concerne a atuação e a eficiência da organização, isto é, identifica se a instituição está 

trilhando o caminho estabelecido pela estratégia de crescimento documentada em sua missão e visão, com vistas a 

atingir seus objetivos traçados preliminarmente. 

Esse processo de acompanhamento é de suma importância, pois, na medida em que as empresas definem seus 

indicadores de desempenho, esses passam a atuar como balizadores dos resultados almejados, de maneira tal que as 

decisões que seguem daí são capazes de afetar o comportamento tanto de gestores, quanto de funcionários. Nesse 

sentido, os critérios de avaliação de desempenho são essenciais para o planejamento e para o controle dos processos de 

uma empresa, uma vez que aquilo que não é mensurado e devidamente assistido, não é capaz de ser gerenciado 

(FALQUETO, 2001). 

Dada a relevância do tema, Gotardelo (2006) evidencia que o desempenho corporativo pode ser mensurado 

sob três perspectivas:  rentabilidade, volatilidade e valor de mercado. A rentabilidade de uma organização pode ser 

medida pelo EBIT (Lucro antes dos Juros e Impostos); EBITDA (Lucro antes dos Juros, Impostos, Depreciação e 



Amortização); ROA (Retorno sobre o Ativo); ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido); LOAT (Lucro Operacional 

sobre o Ativo Total); ou LOPAT (Lucro Operacional Próprio sobre o Ativo Total). Já a volatilidade pode ser avaliada 

por meio do coeficiente beta ou do desvio padrão dos retornos de suas ações negociadas em bolsa de valores. Por fim, o 

valor de mercado pode ser calculado por meio do Q de Tobin ou do PBV (Valor de Mercado sobre o Patrimônio 

Líquido).  

 

2.3 RELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS INVESTIGADAS E O DESEMPENHO EMPRESARIAL 

Diversos estudos, sobretudo de caráter internacional, têm tentado compreender a relação existente entre o 

excesso de confiança e o otimismo de CEO’s e o desempenho das empresas geridas por esses profissionais. Entretanto, 

não existe um consenso acerca desse assunto na literatura sobre Finanças Comportamentais, haja vista que o 

relacionamento entre essas variáveis não é unânime para os autores da área. Desse modo, os impactos do excesso de 

confiança e do otimismo sobre o desempenho corporativo são bastante ambíguos, variando muito de acordo com a linha 

de pesquisa e o objeto de estudo de cada pesquisador. Há autores, portanto, que evidenciam uma relação positiva entre 

ambos os vieses cognitivos e o desempenho empresarial, enquanto outros apontam que a associação entre essas 

variáveis é negativa.  

Contemplando, assim, perspectivas favoráveis com respeito ao excesso de confiança e ao otimismo de 

CEO’s, autores como Hilary et al. (2016), Dahmani e Zouari (2016) e Han, Lai e Ho (2015) evidenciam em seus 

respectivos estudos que ambos os vieses são capazes de impactar positivamente o desempenho contábil e o retorno das 

ações, estando beneficamente associados ao Q de Tobin, ROA e ROE. 

Contrariamente, os estudos de Yilmaz e Mazzeo (2014), Chen, Ho e Ho (2013) e Jiang et al. (2011) revelam 

a existência de uma relação negativa entre o excesso de confiança e o otimismo de CEO’s e o desempenho empresarial. 

Os resultados de suas pesquisas apontam que esses vieses não levam a qualquer ganho de valor para as empresas, pelo 

contrário, reduzem os preços de suas ações (encolhendo, por consequência, seu valor de mercado), além de diminuírem 

também a rentabilidade geral dessas instituições.  

Em oposição às conclusões dos autores supracitados, pesquisadores como Fairchild (2007) e Lowe e 

Ziedonis (2006) exibem resultados distintos em seus estudos: o primeiro constata que o excesso de confiança e o 

otimismo apresentam impacto ambíguo sobre o desempenho corporativo; ao passo que Lowe e Ziedonis (2006) 

concluem que esses vieses não exercem qualquer tipo de influência sobre os resultados empresariais.  

Avançando nos fatores que impactam o desempenho corporativo, destaca-se que características de perfil 

como dualidade (situação na qual o indivíduo exerce concomitantemente as funções de CEO e Presidente do Conselho 

de Administração da empresa), formação, gênero e idade também têm sido apontadas como capazes de influenciar o 

processo de tomada de decisão por parte de CEO’s e, consequentemente, o desempenho empresarial das organizações 

nas quais atuam (DONALDSON; DAVIS, 1991; LEVY, 1981; DAYTON, 1984; BRICKLEY; COLES; JARRELL, 



1997; BOYD, 1995; MANFREDI, 1999; BUYL et al., 2010; MELERO, 2011; KHAN; VIEITO, 2013; WIERSEMA; 

BANTEL, 1992; HITT; TYLER, 1991; TAYLOR, 1975; VROOM; PAHL, 1971; CARLSSON; KARLSSON, 1970; 

CHILD, 1974; HART; MELLORS, 1970). Visando compreender esse relacionamento, variadas pesquisas têm 

investigado como esses quatro traços de perfil influenciam o resultado corporativo. Alguns desses estudos exibem 

conclusões controversas em certos casos.  

Com respeito à dualidade, a literatura não apresenta um consenso no tocante aos seus reais efeitos sobre o 

desempenho corporativo. Autores como Donaldson e Davis (1991) revelam que essa característica interfere 

positivamente nos resultados das organizações ao implicar o aumento da eficiência do CEO; ao passo que Levy (1981) 

e Dayton (1984) concluem que a dualidade exerce uma influência negativa sobre as empresas, à medida que 

compromete os princípios de uma boa governança corporativa. Na contramão desses autores, Brickley, Coles e Jarrell 

(1997) e Boyd (1995) constatam que a dualidade do CEO tende a beneficiar algumas instituições e a prejudicar outras. 

Em relação aos efeitos da formação e do gênero do CEO sobre o desempenho empresarial, as conclusões da 

literatura são unânimes. Nesse sentido, Manfredi (1999) e Buyl et al. (2010) apuram que quanto maior e melhor a 

instrução acadêmico-profissional de um CEO, melhores suas decisões e maiores as chances de contribuírem para o 

crescimento da empresa. Já no tocante ao gênero, Melero (2011) e Khan e Vieito (2013) concluem que organizações 

lideradas por mulheres apresentam aumento do desempenho e indicadores corporativos superiores. 

Por fim, com relação à idade do CEO, os resultados dos pesquisadores acerca dessa variável são 

inconclusivos. Para autores como Wiersema e Bantel (1992) e Hitt e Tyler (1991), executivos mais velhos são mais 

inflexíveis em suas decisões e mais resistentes à mudança. Já para Taylor (1975), CEO’s mais velhos são menos 

confiantes com respeito às suas próprias resoluções. Outros estudiosos, como Vroom e Pahl (1971) e Carlsson e 

Karlsson (1970) acreditam que CEO’s com mais idade evitam decisões precipitadas e arriscadas que podem impactar o 

desempenho corporativo. Em oposição às ideias anteriores, Child (1974) e Hart e Mellors (1970) defendem que CEO’s 

mais jovens são mais flexíveis em suas resoluções e menos avessos ao risco. Portanto, apreende-se daí que as reais 

implicações da idade do CEO sobre o desempenho empresarial são controversas, uma vez que efeitos negativos e 

positivos podem advir tanto de profissionais mais velhos, quanto daqueles com menos idade.   

 

3. HIPÓTESE DE PESQUISA 

Sabendo-se que gestores (notadamente CEO’s) são particularmente suscetíveis aos vieses do excesso de 

confiança e do otimismo, e que esses comportamentos são capazes de alterar os resultados apresentados pelas empresas 

geridas por esses profissionais, autores como Hilary et al. (2016), Dahmani e Zouari (2016) e Han, Lai e Ho (2015) 

demonstram em seus estudos que o excesso de confiança e o otimismo influenciam beneficamente o desempenho 

corporativo. Hilary et al. (2016), por exemplo, evidenciam que o superotimismo gerencial aumenta após uma série de 

sucessos do CEO, induzindo-o a exercer esforços de gestão ainda maiores e melhores para atender às suas previsões 



otimistas – o que eleva o resultado contábil e o retorno de mercado da empresa. Dahmani e Zouari (2016), por sua vez, 

concluem que CEO’s excessivamente confiantes tendem a optar por uma estrutura de capital diversificada, utilizando 

variadas fontes de financiamento para custear as atividades e os investimentos das instituições que gerenciam, o que 

implica o crescimento do desempenho empresarial. Por fim, Han, Lai e Ho (2015) comprovam que o excesso de 

confiança do CEO aumenta tanto o retorno das ações, quanto o resultado geral da empresa (quando esse é avaliado por 

meio do Q de Tobin, ROA e ROE). Constata-se, portanto, que a literatura sobre Finanças Comportamentais apresenta 

indícios de que o excesso de confiança e o otimismo estão direta e positivamente relacionados ao desempenho 

empresarial, hipótese essa que também é defendida no presente estudo. Nesse sentido, a hipótese de pesquisa aqui 

investigada é: 

 

H1: O excesso de confiança e o otimismo de CEO’s são positiva e significativamente relacionados ao 

desempenho de empresas brasileiras de capital aberto. 

 

Destaca-se que, embora H1 seja a hipótese central desse estudo, associações entre as variáveis de controle e o 

desempenho empresarial também podem ser apuradas. Isso porque, os resultados corporativos não são afetados somente 

por aspectos cognitivos de cada CEO, mas são influenciados também por características de perfil próprias a cada um 

desses profissionais, tais como: a) a dualidade no exercício de funções; b) a formação, isto é, a qualificação formal do 

indivíduo, que contempla o nível de escolaridade, a formação universitária e a formação complementar (pós-graduação, 

cursos profissionalizantes ou de especialização, MBA, entre outros); c) o gênero; e d) a idade do CEO. No tocante à 

dualidade e à idade, não há expectativas com respeito ao sentido das relações esperadas entre essas variáveis e o 

desempenho empresarial, uma vez que a literatura não apresenta resultados conclusivos acerca dessas associações (logo, 

seu grau de relacionamento só será determinado quando da análise dos modelos econométricos). Já com referência à 

formação e ao gênero do CEO, espera-se que ambas as variáveis sejam positivamente relacionadas à performance 

corporativa, haja vista que tanto CEO’s com maior nível de qualificação formal, quanto aqueles que são do gênero 

feminino são capazes de aumentar o desempenho e os indicadores das empresas que gerenciam (DONALDSON; 

DAVIS, 1991; LEVY, 1981; DAYTON, 1984; BRICKLEY; COLES; JARRELL, 1997; BOYD, 1995; BARROS, 

2005; OLIVA; ALBUQUERQUE, 2007; TORRES; AUGUSTO, 2016; MANFREDI, 1999; BUYL et al., 2010; 

MELERO, 2011; KHAN; VIEITO, 2013; WIERSEMA; BANTEL, 1992; HITT; TYLER, 1991; TAYLOR, 1975; 

VROOM; PAHL, 1971; CARLSSON; KARLSSON, 1970; CHILD, 1974; HART; MELLORS, 1970). Desse modo, 

espera-se que, além da relação entre o excesso de confiança e o otimismo e o desempenho, constatem-se também 

associações significativas entre as variáveis de controle e o resultado empresarial.  

 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 



A população do presente estudo é composta por empresas brasileiras de capital aberto listadas na 

BM&FBOVESPA, em um horizonte temporal inicial que compreende os anos de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Desse 

modo, a amostra geral é constituída por 418 empresas nacionais. 

Com respeito à seleção da amostra, destaca-se que a variável excesso de confiança e otimismo (ECO) é 

estruturada com base em dados referentes à compra e à venda de ações das empresas por seus próprios CEO’s. 

Entretanto, essas operações não foram realizadas por muitos desses profissionais, implicando a exclusão de 306 

empresas da amostra. Em adição, ressalta-se que as operações de compra e venda de ações por CEO’s observadas para o 

ano de 2011 foram mínimas, o que limitou a utilização desse período para a estimação dos testes multivariados. 

Contudo, a remoção dos dados referentes a 2011 foi feita somente para efeito das estimações multivariadas, de modo 

que as estatísticas descritivas continuam a contar com essas informações. 

Além desses cortes, ainda foram excluídas da amostra 14 empresas por indisponibilidade de características de 

perfil; 4 por falta de informações necessárias ao cálculo do Q de Tobin; e 10 por serem empresas financeiras e 

apresentarem aspectos singulares em suas atividades (BRAGA; NOSSA; MARQUES, 2004). Por fim, devido à 

presença de outliers, 42 instituições foram removidas do modelo econométrico que utiliza o Q de Tobin como proxy de 

desempenho, 47 do modelo que usa o ROA e mais 44 do modelo que emprega o ROE. Uma vez efetuados os referidos 

cortes amostrais, os modelos de regressão que utilizam o Q de Tobin, o ROA e o ROE passaram a ser compostos por 

42, 37 e 40 empresas nacionais, respectivamente.  

As variáveis do presente estudo são segmentadas em variável dependente (dada pelo desempenho 

empresarial), variável independente (os vieses excesso de confiança e otimismo de CEO’s) e variáveis de controle 

(dualidade, formação, gênero e idade do CEO). Como variáveis dependentes, são empregados como proxies de 

desempenho corporativo o Q de Tobin, o ROA e o ROE – que são as formas de mensuração mais comumente utilizadas 

na literatura financeira (OKIMURA; SILVEIRA; ROCHA, 2004; SILVEIRA et al., 2004; GOTARDELO, 2006; 

SILVEIRA; BARROS; FAMÁ, 2008; SANTOS et al., 2011; CATAPAN; COLAUTO, 2014; MARQUES; 

GUIMARÃES; PEIXOTO, 2015).  

O Q de Tobin evidencia a relação existente entre o valor de mercado de uma empresa e seu custo de 

reposição de capital (SANTOS et al., 2011). O modelo simplificado e aproximado para o cálculo de Q de Tobin 

(representado por q) proposto por Chung e Pruitt (1994) é expresso por meio da equação (1). Destaca-se que a 

interpretação prática de Q de Tobin é que, se o valor de q for maior do que 1, então o valor de mercado da organização é 

superior ao custo de reposição dos seus ativos; logo, há retorno ao se investir, o que incentiva o aumento das aplicações 

da empresa (KAMMLER; ALVES, 2009). 

 

                                                                                        
             

  
                                                                        (1) 

 



Em que: 

q: valor aproximado do q de Tobin; 

VMAO: valor de mercado das ações ordinárias; 

VMP: valor de mercado das ações preferenciais; 

DIVT: valor contábil das dívidas de curto e longo prazo (passivo circulante + exigível no longo prazo) menos o ativo 

circulante (após exclusão dos estoques); 

AT: valor contábil do ativo total. 

(Fonte: Silveira et al. (2004, p. 365)). 

 

O ROA revela o retorno produzido pelo total das aplicações realizadas por uma organização em seus ativos 

(ASSAF NETO, 2012) e é dado pela seguinte razão: 

 

    
             

           
                                                                    (2) 

 

O ROE mensura o retorno dos recursos aplicados na empresa por seus proprietários (ASSAF NETO, 2012) e 

é calculado como demonstra a equação (3): 

 

    
             

                  
                                                (3) 

 

No tocante à variável independente, os vieses excesso de confiança e otimismo são empregados como 

variável única. Para mensurá-la, é utilizada uma proxy que é estruturada com base em dados referentes à compra e à 

venda de ações das empresas por seus CEO’s (haja vista que esses vieses são evidenciados quando um CEO compra 

mais ações da instituição em que atua do que vende dentro do mesmo período de tempo (BORTOLI, 2017; 

MALMENDIER; TATE, 2005; 2008)): 

 

                  
    

    
                                                      (4) 

 

Em que: 

ECOi,t: Excesso de confiança e otimismo do CEO da empresa i no ano t; 

Ci,t: Compra de ações da empresa i pelo seu próprio CEO no ano t; 

Vi,t: Venda de ações da empresa i pelo seu próprio CEO no ano t. 

(Fonte: Bortoli (2017, p. 34)). 

 

Por fim, com respeito às variáveis de controle, seus efeitos são examinados de distintas formas. A dualidade é 

avaliada por meio de uma dummy, de modo que àquelas empresas em que o CEO também é o Presidente do Conselho 

de Administração é atribuído o número 1, ao passo que, na ausência dessa característica, é atribuído o número 0. A 

formação do CEO é analisada por duas proxies distintas: a) CEO’s que possuem formação universitária em qualquer 

área; e b) CEO’s com qualquer tipo de formação complementar. Em ambos os casos são utilizadas variáveis dummy, de 

maneira que é atribuído 0 para CEO’s que não cursaram faculdade ou não têm formação complementar, e 1 para 



aqueles com diploma de algum curso superior ou com instrução adicional. O gênero do CEO também é avaliado por 

meio de uma variável binária: empresas que contam com mulheres em cargos de CEO recebem o número 1, ao passo 

que aquelas que têm contratados somente CEO’s homens recebem o número 0. Por fim, a idade do CEO é calculada por 

meio da divisão em quartis das faixas de idade dos CEO’s encontradas na amostra (intervalos esses fornecidos pelo 

software SPSS Statistics Base), de forma que o modelo de regressão é estimado utilizando essa nova variável de 

intervalos etários gerada pelo programa.  

Para tratar estatisticamente os dados coletados, são utilizadas as seguintes técnicas de análise: a) estatísticas 

descritivas, para detalhado entendimento dos componentes da amostra; b) testes de correlação; c) testes de adequação 

dos dados; e d) regressões com dados em painel. Por meio das estatísticas descritivas são expostas e detalhadas as 

características pertinentes aos CEO’s das empresas analisadas, empregando-se média, mediana, desvio padrão, 

variância, valores mínimo e máximo, simetria da curva de distribuição, percentis e quartis (GUJARATI; PORTER, 

2011; FIELD, 2009; HAIR JR., 2009). 

Os testes de correlação objetivam averiguar quais as relações de interdependência existentes entre a variável 

dependente (desempenho empresarial), independente (excesso de confiança e otimismo) e de controle (dualidade, 

formação, gênero e idade do CEO). Para tanto, requerem que a normalidade dos dados seja verificada, com a finalidade 

de definir qual tipo de teste se mostra mais adequado à distribuição dos dados amostrais: o Teste de Pearson, utilizado 

quando as variáveis observadas seguem uma distribuição normal, ou o Teste de Spearman, empregado quando as 

variáveis não apresentam normalidade (FIELD, 2009).  

Os testes de adequação são realizados para verificar certos pressupostos e examinar se os dados da amostra 

são apropriados à utilização em análises multivariadas (para que seus resultados e dos modelos econométricos sejam 

válidos): Teste de Durbin-Watson, para apurar a ausência de autocorrelação entre os resíduos; Teste de White, para 

verificar a inexistência de heterocedasticidade; Teste de Distribuição Normal, para averiguar a normalidade dos 

resíduos; Teste de Fatores de Inflacionamento de Variância (VIF), para apurar a existência (ou não) de indícios de 

multicolinearidade; e Teste F, para verificar se há, ou não, uma relação linear entre a variável dependente e as variáveis 

explanatórias da regressão  (GUJARATI; PORTER, 2011; FIELD, 2009; HAIR JR., 2009). 

Por fim, a última técnica de análise dos dados empregada são as regressões com dados em painel, que 

permitem que a mesma unidade amostral em corte transversal seja pesquisada ao longo do tempo. Para realizar tais 

estimações, deve-se avaliar preliminarmente qual desses modelos utilizar: o Modelo de Efeitos Fixos (MEF), adequado 

para as situações nas quais o intercepto específico a cada empresa está correlacionado com um ou mais regressores do 

modelo, ou o Modelo de Efeitos Aleatórios (MEA), utilizado quando cada unidade do intercepto aleatório da amostra 

não está correlacionada com as variáveis explicativas do modelo. Destaca-se que, para apurar qual desses modelos é o 

mais apropriado para cada caso, são realizados três testes de adequação: Teste de Chow, Teste de Breusch-Pagan e 

Teste de Hausman (GUJARATI; PORTER, 2011; FIELD, 2009; HAIR JR., 2009). 



Uma vez atendidos os pressupostos exigidos pelas análises multivariadas e pelas regressões com dados em 

painel, e conhecido o tipo de modelo econométrico utilizado, torna-se possível estimar as regressões para testar a 

hipótese central defendida no presente estudo. As equações (5), (6) e (7) representam as três regressões estimadas, as 

quais empregam distintas medidas como proxies do desempenho empresarial:  

 

                                                                     (5) 

 

                                                                   (6) 

 

                                                                   (7) 

 

Em que:  

QTobini,t: Desempenho da empresa i no ano t dado pelo Q de Tobin; 

ROAi,t: Desempenho da empresa i no ano t dado pelo ROA;  

ROEi,t: Desempenho da empresa i no ano t dado pelo ROE; 

β0, β1, β2, β3, β4, β5, β6: Coeficientes do modelo de regressão; 

ECOi,t: Excesso de confiança e otimismo do CEO da empresa i no ano t; 

DUAi,t: Dualidade do CEO da empresa i no ano t; 

FCEOi,t: Formação do CEO da empresa i no ano t; 

GCEOi,t: Gênero do CEO da empresa i no ano t; 

ICEOi,t: Idade do CEO da empresa i no ano t; 

 : Termo de erro da regressão. 

 

5. ANÁLISE DOS DADOS 

Uma vez estimadas as estatísticas descritivas concernentes às variáveis de controle, dependentes e 

independente – e, de modo geral, relativas às empresas e aos CEO’s avaliados no presente estudo –, torna-se possível 

compreender e descrever as características dos dados amostrais aqui analisados. Os resultados das estatísticas 

descritivas das variáveis de controle se encontram detalhados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Estatísticas descritivas referentes às variáveis de controle 

Variáveis de Controle Possibilidades 
Frequência  

(por grupos) 
Percentual 

Formação Universitária 
Com formação  210 100,0% 

Sem formação  0 0,0% 

Formação Complementar 
Com formação  161 76,7% 

Sem formação  49 23,3% 

Gênero 
Com CEO mulher 79 37,6% 

Apenas CEO's homens 131 62,4% 

Dualidade 
Com dualidade  41 19,5% 

Sem dualidade 169 80,5% 

Idade (Média) 

Até 45 anos 38 19,0% 

De 45 a 50 anos 62 31,0% 

De 50 a 53 anos 40 20,0% 

Mais de 53 anos 60 30,0% 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos resultados da pesquisa. 

 



Em relação à formação universitária, as informações estatísticas sinalizam que 210 grupos de CEO’s para 

cada ano analisado são constituídos por profissionais que possuem alguma formação universitária, dado esse que 

corresponde a 100% dos grupos de gestores (o que indica que, para todo o período estudado, nenhum conjunto de 

CEO’s é constituído por indivíduos sem diploma de nível superior). Já os resultados da variável ―formação 

complementar‖ apontam que 76,7% dos grupos de gestores contam com maioria de CEO’s com algum tipo de instrução 

adicional (o que corresponde a um total de 161 conjuntos de diretores executivos).  

Com respeito ao gênero do CEO, as estatísticas descritivas indicam que 62,4% dos grupos de CEO’s são 

compostos unicamente por homens, ao passo que apenas 37,6% contam com alguma mulher na posição de diretora 

executiva (um total de 131 grupos, contra apenas 79). Esses resultados corroboram o estudo de Madalozzo (2011), que 

alega que cargos de CEO são majoritariamente atribuídos a profissionais do gênero masculino. 

No tocante à dualidade no exercício de funções, os dados estatísticos se mostram em consonância com as 

pesquisas de Schiehll e Santos (2004) que afirmam que esse efeito é pouco frequente em empresas brasileiras. Desse 

modo, os resultados apontam que a dualidade se verifica em apenas 19,5% dos casos.  

Por fim, no que diz respeito à idade dos CEO’s, as estatísticas descritivas indicam que 19% dos grupos são 

compostos por profissionais com idade média de até 45 anos (o que corresponde a 38 grupos); 31% contam com CEO’s 

com idade média entre 45 e 50 anos (62 grupos); 20% (ou 40 grupos) são formados por gestores com idade média entre 

50 e 53 anos; e 30% (ou 60 grupos) são compostos por profissionais com mais de 53 anos. 

Unindo os resultados anteriores, percebe-se, portanto, que os CEO’s que compõem a amostra do presente 

estudo entre os anos de 2011 e 2015 são, em sua maioria, profissionais com formação universitária e complementar, do 

gênero masculino, com idade média entre 45 e 50 anos, e que não exercem concomitantemente as funções de CEO e 

Presidente do Conselho de Administração das empresas nas quais atuam.  

Adicionalmente, com o intuito de explorar e melhor compreender as demais variáveis desta pesquisa, outras 

estatísticas descritivas referentes a essas variáveis foram apuradas e se encontram apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Estatísticas descritivas referentes às variáveis dependentes (Q de Tobin, ROA e ROE) e independente (ECO) 

Variáveis Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Q de Tobin -0,480 0,780 0,207 0,217 

ROA -18,260 22,70 6,901 5,745 

ROE -17,840 34,880 10,900 8,252 

ECO 0,000 2,960 0,497 0,749 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos resultados da pesquisa. 

Nota: ROA: Retorno sobre o Ativo; ROE: Retorno sobre o Patrimônio Líquido; ECO: Excesso de Confiança e 

Otimismo. 

 

Com respeito ao Q de Tobin, verifica-se que seus valores mínimo e máximo para o período analisado são, 

respectivamente, de -0,480 e 0,780, o que sinaliza que os resultados empresariais das referidas instituições são bastante 



desfavoráveis, uma vez que seus valores de mercado se mostram inferiores ao custo de reposição de seus ativos fixos 

(SANTOS et al., 2011; KAMMLER; ALVES, 2009).  

Já as estatísticas descritivas do ROA revelam que o retorno dos investimentos realizados nos ativos das 

empresas analisadas é, em média, de 6,9%. Entretanto, ainda que a média dessa variável evidencie resultados positivos, 

há instituições que não apresentam um desempenho tão favorável, o que pode ser verificado pelo valor mínimo de -

18,26%, que indica que os investimentos realizados na empresa não geram retornos como deveriam.  

Em relação ao ROE, observa-se que o retorno sobre o patrimônio líquido das instituições da amostra é, em 

média, de 10,9%. Contudo, tal qual o caso anterior, mesmo que a média dessa proxy revele que as empresas da amostra 

estão logrando desempenhos satisfatórios, muitas delas não apresentam resultados favoráveis, fato corroborado pelo 

valor mínimo de -17,84%, que sinaliza que o capital próprio não gera retornos para os proprietários da instituição.  

Por fim, com respeito ao ECO, nota-se que seus valores mínimo e máximo são, respectivamente, de 0,0 e 

2,960, indicando que o índice máximo de compra de ações encontrado na amostra é 2,960 vezes superior às suas 

vendas, o que significa que os CEO’s deste estudo compraram 2,96% mais ações do que as venderam durante o período 

analisado. Adicionalmente, identifica-se também que as compras de ações por CEO’s em detrimento de suas vendas 

ocorreram, em média, em 0,5% das vezes. 

Analisando os resultados anteriores conjuntamente, percebe-se que, em média, todas as empresas da amostra 

apresentam desempenho satisfatório (retorno médio de 6,9% em termos do ROA e de 10,9% em termos do ROE). No 

entanto, o fato de o resultado do Q de Tobin ser pouco maior do que zero (0,207) sugere que, em média, o valor de 

reposição dos ativos fixos das empresas é superior aos seus valores de mercado. Em relação ao ECO, os CEO’s das 

empresas que compõem este estudo compraram 2,96% mais ações do que as venderam durante os cinco anos 

analisados, o que significa que são profissionais dotados de vieses cognitivos. Quanto ao desvio padrão das quatro 

variáveis analisadas, percebe-se que seus valores são bastante dispersos entre si (0,2% para o Q de Tobin; 5,7% para o 

ROA; 8,2% para o ROE; e 0,7% para o ECO), o que evidencia que os dados são voláteis e, portanto, que há dispersão 

na amostra.  

Como observado acima, os dados amostrais deste estudo revelaram grande volatilidade, o que gera indícios 

de que não obedecem ao pressuposto de normalidade dos resíduos da regressão. Por conta desse fato, dois testes de 

correlação distintos são estimados: o Teste de Spearman (aplicado no modelo com ROA, uma vez que essa variável 

violou o teste de normalidade dos resíduos) e o Teste de Pearson (empregado nas regressões com ROE e Q de Tobin, 

cujos dados seguem uma distribuição normal (FIELD, 2009)). Os resultados dos testes de correlação se encontram 

dispostos nas Tabelas 3, 4 e 5. 

 

 

 

 

 



Tabela 3. Matriz de correlação de Spearman para o ROA 

Variáveis ROA Formação Complementar Gênero Dualidade Idade ECO 

ROA 1,000 
     

Formação Complementar -0,052                  1,000 
    

Gênero -0,127    0,310*** 1,000 
   

Dualidade 0,054                 -0,028 -0,141 1,000 
  

Idade 0,071    -0,334*** -0,089     0,164** 1,000 
 

ECO 0,064                 -0,004 -0,037 0,001 0,021 1,000 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos resultados da pesquisa. 

Nota: ** Significativo ao nível de 5%; *** Significativo ao nível de 1%; ROA: Retorno sobre o Ativo; ECO: Excesso 

de Confiança e Otimismo. 

 

Como pode ser observado na Tabela 3, nenhuma relação entre o ROA e as demais variáveis se mostra 

estatisticamente significativa. Contrariamente às evidências apontadas por Hilary et al. (2016), Han, Lai e Ho (2015) e 

Khan e Vieito (2013), tal resultado revela que, para a amostra observada, não há associação entre o ROA e as demais 

variáveis analisadas. Contudo, tem-se identificado que o relacionamento entre as variáveis de desempenho e de perfil se 

alteram dependendo do corte amostral realizado. Na Tabela 4 discriminam-se os resultados inerentes ao Q de Tobin. 

 

Tabela 4. Matriz de correlação de Pearson para o Q de Tobin 

Variáveis 
Formação 

Complementar 
Gênero Dualidade Idade  ECO Q de Tobin 

Formação Complementar        1,000 
     

Gênero 0,182** 1,000 
    

Dualidade       -0,092 -0,142     1,000 
   

Idade -0,246*** 0,005 0,231***     1,000 
  

ECO        0,106 0,070     0,019    -0,034 1,000 
 

Q de Tobin       -0,085 -0,035 -0,262*** 0,210*** -0,059 1,000 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos resultados da pesquisa. 

Nota: ** Significativo ao nível de 5%; *** Significativo ao nível de 1%; ECO: Excesso de Confiança e Otimismo. 

 

Tal qual evidenciam os resultados da matriz de correlação com o Q de Tobin contidos na Tabela 4, nota-se 

que, para esse caso, as associações com as variáveis ―dualidade‖ e ―idade‖ se mostram significativas ao nível de 1%. 

Com respeito à dualidade, o coeficiente de correlação entre essa variável e o Q de Tobin é de -0,262, o que significa 

que, quanto menor for a dualidade dentro do ambiente corporativo, maior será o Q de Tobin (e, portanto, o desempenho 

corporativo). Isso significa, portanto, que empresas cujos CEO’s não são duais tendem a apresentar melhores resultados, 

conclusão que corrobora o trabalho de Chen, Lin e Yi (2008). 

Em oposição, um coeficiente de correlação de 0,210 entre o Q de Tobin e a idade revela que, quanto mais 

velhos forem os CEO’s, melhor será o desempenho da empresa, haja vista que, de acordo com Vroom e Pahl (1971), 

Carlsson e Karlsson (1970) e Taylor (1975), CEO’s com mais idade tendem a ser mais racionais e menos precipitados e 

arriscados em suas decisões (de maneira tal que resoluções melhor avaliadas tendem a implicar resultados superiores 

para as empresas). Finalmente, na Tabela 5 são evidenciadas as correlações para os dados do ROE. 



 

Tabela 5. Matriz de correlação de Pearson para o ROE 

Variáveis ROE Formação Complementar Gênero Dualidade Idade ECO 

ROE 1,000           

Formação Complementar 0,097 1,000         

Gênero 0,082       0,275*** 1,000       

Dualidade -0,047 -0,042 -0,129 1,000     

Idade 0,110       -0,311*** -0,072       0,271*** 1,000   

ECO     0,181** -0,057 -0,045 -0,026 0,070 1,000 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos resultados da pesquisa. 

Nota: ** Significativo ao nível de 5%; *** Significativo ao nível de 1%; ROE: Retorno sobre o Patrimônio Líquido; 

ECO: Excesso de Confiança e Otimismo.  
 

Os resultados da matriz de correlação com o ROE contidos na Tabela 5 revelam que a relação dessa variável 

com o ECO é significativa ao nível de 5%. Assim, o valor de 0,181 do coeficiente de correlação entre ambas as 

variáveis revela que, quanto maior for o excesso de confiança e o otimismo dos CEO’s, maior será o desempenho (dado 

pelo ROE) das empresas nas quais esses profissionais atuam, evidência que comprova os resultados encontrados por 

Han, Lai e Ho (2015). 

Em adição, destaca-se que, para responder à hipótese de pesquisa deste estudo, bem como encontrar possíveis 

associações entre as variáveis de controle e o desempenho empresarial, optou-se por fazer uso da análise multivariada 

de dados, que capta as relações esperadas entre as variáveis de maneira mais eficiente (FIELD, 2009). Nesse sentido, 

faz-se necessário realizar distintos testes de adequação (inerentes às análises multivariadas), para averiguar se os dados 

amostrais permitem que uma análise desse tipo seja utilizada. Os resultados dos testes de adequação para o Q de Tobin, 

o ROA e o ROE são exibidos na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Resultados dos testes de adequação da análise multivariada para o Q de Tobin, ROA e ROE 

Testes de Pressupostos 
Q de Tobin ROA ROE 

Coefic. p-valor Coefic. p-valor Coefic. p-valor 

Durbin-Watson     0,164 0,000 0,678 0,000 0,531 0,000 

White 39,206 0,001 9,586 0,920 11,999 0,800 

Normalidade dos Resíduos 2,339 0,310 15,058 0,000 1,765 0,413 

VIF ≤ 1,206 — ≤ 1,288 — ≤ 1,204 — 

Teste F 5,811 0,000 0,535 0,749 2,387 0,040 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos resultados da pesquisa. 

Nota: ROA: Retorno sobre o Ativo; ROE: Retorno sobre o Patrimônio Líquido. 

 

Os resultados dos testes de adequação exibidos na Tabela 6 revelam que, tanto os dados do Q de Tobin, 

quanto do ROE se mostram apropriados para ser empregados em análises multivariadas (mais especificamente, em 

regressões econométricas), uma vez que o Teste F de medidas de associação de variância de ambas as variáveis indica a 

rejeição da hipótese nula de não existência de uma relação linear entre essas e as variáveis independentes. Em ambos os 

casos, torna-se necessário estimar os modelos com erros padrões robustos, capazes de corrigir os problemas de 

heterocedasticidade (Q de Tobin) e de autocorrelação dos resíduos (Q de Tobin e ROE) identificados nos testes de 



adequação e apontados pelos testes de White e de Durbin-Watson, respectivamente (FÁVERO et al., 2009). Quanto ao 

Teste de Fatores de Inflacionamento da Variância (VIF), os resultados tanto do Q de Tobin, quanto do ROE não 

apontam a existência de multicolinearidade entre as variáveis independentes. Por sua vez, o Teste de Normalidade dos 

Resíduos sinaliza, em ambos os casos, a aceitação da hipótese nula de que existe distribuição normal entre os resíduos 

do modelo de regressão, condições essas consideradas ideais (GUJARATI; PORTER, 2011; FIELD, 2009; HAIR JR., 

2009). 

Já os resultados referentes às observações do ROA apontam que os dados amostrais dessa variável são 

inadequados à utilização em análises multivariadas e em modelos econométricos, haja vista que violam o pressuposto 

de normalidade dos resíduos (avaliado pelo Teste de Normalidade dos Resíduos), e se apresentam inapropriadas com 

referência ao Teste F, já que revelam a inexistência de uma relação linear entre essa variável dependente e as variáveis 

independentes. Por esses motivos, o modelo econométrico que conta com ROA como proxy de desempenho é rejeitado 

da regressão com dados em painel e, por essa razão, é analisado apenas sob a perspectiva do teste de correlação 

(GUJARATI; PORTER, 2011; FIELD, 2009; HAIR JR., 2009).   

Como mencionado na seção referente aos procedimentos metodológicos, além dos testes de adequação 

inerentes às análises multivariadas, faz-se necessário realizar também alguns testes específicos às regressões com dados 

em painel para definir preliminarmente entre o Modelo de Efeitos Fixos (MEF) e o Modelo de Efeitos Aleatórios 

(MEA). Para apurar entre eles qual o mais adequado para cada caso, três testes se fazem necessários: Teste de Chow, 

Teste de Breusch-Pagan e Teste de Hausman. Os resultados dos referidos testes para o Q de Tobin, o ROA e o ROE 

são exibidos na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Resultados dos testes de adequação do modelo de regressão com dados em painel para o Q de Tobin, ROA e 

ROE 

Variáveis 
Teste de Chow  Teste Breusch-Pagan Teste de Hausman 

Coefic. p-valor Coefic. p-valor Coefic. p-valor 

Q de Tobin 37,668 0,000 184,138 0,000 10,338 0,066 

ROA  — — — — — — 

ROE  5,363 0,000 59,509 0,000 5,283 0,382 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos resultados da pesquisa. 

Nota: ROA: Retorno sobre o Ativo; ROE: Retorno sobre o Patrimônio Líquido. 

 

Os resultados contidos na Tabela 7 indicam que para o Q de Tobin como variável dependente do modelo de 

regressão, o Modelo de Efeitos Fixos (MEF) é o mais adequado a ser utilizado, tendo em vista que tanto o Teste de 

Chow, quanto o de Hausman apontam a existência de efeitos fixos no conjunto de dados dessa variável. Quanto ao 

ROE, os testes de Breusch-Pagan e de Hausman revelam que o Modelo de Efeitos Aleatórios (MEA) é o mais 

apropriado a ser empregado para a regressão que utiliza essa variável como proxy de desempenho empresarial, uma vez 

que evidenciam a existência de efeitos aleatórios nos dados amostrais de ROE (GUJARATI; PORTER, 2011; FIELD, 

2009; HAIR JR., 2009). 



Em oposição a essas conclusões, não foi possível estimar os testes necessários às regressões em painel com 

as observações do ROA, haja vista que, como demonstrado na Tabela 6, seus dados se revelaram inconsistentes e 

inapropriados desde os testes iniciais para análises multivariadas. Desse modo, as observações amostrais do ROA são 

inadequadas para ser utilizadas em modelos econométricos, fato que reitera que a avaliação dessa variável no presente 

estudo é feita somente por meio do teste de correlação. 

Uma vez atendidos os pressupostos referentes às análises multivariadas para o Q de Tobin e para o ROE, e 

tendo-se discernido adequadamente entre o Modelo de Efeitos Fixos (MEF) e o Modelo de Efeitos Aleatórios (MEA) 

qual empregar em cada um dos dois modelos econométricos estimados, torna-se possível analisar os resultados das 

regressões com dados em painel que utilizam essas duas variáveis. Seus resultados são apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8. Resultados das regressões com dados em painel 

Variáveis 
Q de Tobin ROE 

Coeficiente razão-t Coeficiente z 

Constante 0,171 1,032 1,518 0,171 

ECO -0,001 -0,200 1,096   1,686* 

Dualidade 0,015 0,648 -1,321 -0,566 

Formação do CEO 0,043 1,607 1,045 0,441 

Gênero do CEO -0,007 -0,430 -0,658 -0,448 

Idade do CEO 0,000 0,023 0,161 1,023 

LSDV / R-Quadrado (R
2
) 0,938 — 

Erro Padrão da Regressão 0,063 7,988 

Teste F 0,976 — 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos resultados da pesquisa. 

Nota: *Significativo ao nível de 10%; ECO: Excesso de Confiança e Otimismo; ROE: Retorno sobre o Patrimônio 

Líquido. 

 

Com respeito ao modelo econométrico que utiliza o Q de Tobin como variável dependente, nota-se que a 

estimação dessa regressão não se mostra significativa como um todo, o que sinaliza que as variáveis explanatórias 

(ECO, dualidade, formação, gênero e idade do CEO) não desempenham qualquer influência sobre o Q de Tobin para a 

amostra analisada. Isso ocorre porque os dados dessa proxy não se revelam consistentes ao Teste F (cujo p-valor é 

0,443) quando considerados os erros padrões robustos, necessários para corrigir os problemas de autocorrelação e 

heterocedasticidade verificados nesse modelo. Esse resultado contraria as conclusões de Han, Lai e Ho (2015), Hassan e 

Marimuthu (2016) e Silva Júnior e Martins (2017), que encontraram em seus respectivos estudos, associações 

significativas entre o Q de Tobin e as variáveis explanatórias aqui investigadas. Entretanto, as pesquisas de Elsayed 

(2007) e Moraes (2015) obtiveram resultados que também revelaram relações não significativas entre essas mesmas 

variáveis, o que comprova que esse tipo de associação depende do contexto e da amostra analisados.  

Quanto à regressão estimada utilizando o ROE como proxy de desempenho, observa-se que seus resultados 

apontam uma relação significativa ao nível de 10% (p-valor 0,091) com a variável independente ECO. Seu coeficiente 



de associação (positivo) de 1,096 indica que, quanto mais excessivamente confiantes e otimistas forem os CEO’s, maior 

será o desempenho (dado pelo ROE) apresentado pelas empresas que comandam. Essa situação pode ser explicada 

devido ao fato de que CEO’s dotados desses vieses são mais arrojados, destemidos em suas decisões, desafiam mais 

seus limites como diretores e exercem maiores esforços de gestão na espera de reconhecimento e sucesso futuros, o que 

implica resultados (nesse caso, mensurados pelo ROE) maiores e melhores para as empresas (HAN; LAI; HO, 2015; 

HILARY et al., 2016). Essa conclusão corrobora os achados de Han, Lai e Ho (2015), que revelaram que o excesso de 

confiança e o otimismo são positiva e significativa associados ao ROE. 

Entretanto, embora ROE e ECO guardem uma relação positiva, as variáveis de controle (dualidade, 

formação, gênero e idade) não se mostram relevantes para essa análise, revelando que não são aspectos determinantes 

do desempenho empresarial quando esse é medido pelo ROE (para a amostra examinada). Esse resultado se mostra em 

consonância com as conclusões de Moraes (2015) e Lam, Mcguinness e Vieito (2013), e contraria os achados por Han, 

Lai e Ho (2015), Hassan e Marimuthu (2016), Amaral-Baptista, Klotzle e Melo (2011), que descobriram em seus 

respectivos estudos que o ROE é significativamente associado às variáveis de controle desta pesquisa. Essa 

contraposição de resultados reitera o fato de que as relações entre variáveis dependem unicamente do contexto e da 

amostra analisados em cada estudo.  

Partindo dos diagnósticos dos modelos econométricos propostos nesse estudo, anteriormente apresentados e 

analisados, torna-se possível sintetizar de maneira comparativa os resultados esperados nessa pesquisa com base na 

literatura existente sobre o tema, e aqueles efetivamente encontrados após todas as análises dos dados. Essa comparação 

é apresentada no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Síntese comparativa entre os resultados esperados e os resultados encontrados no estudo 

Variável 
Sinal da relação esperada com o Q 

de Tobin, ROA e ROE 
Resultado após os testes 

ECO (+) Hipótese aceita para ROE 

Dualidade Indefinido por falta de consenso Relação negativa encontrada para o Q de Tobin* 

Formação (+) Resultados irrelevantes para essa variável 

Gênero (+) Resultados irrelevantes para essa variável 

Idade Indefinido por falta de consenso Relação positiva encontrada para o Q de Tobin* 

Fonte: elaborado pelos autores com base nos resultados da pesquisa. 

Nota: ECO: Excesso de Confiança e Otimismo; ROA: Retorno sobre o Ativo; ROE: Retorno sobre o Patrimônio 

Líquido. *Estas hipóteses foram confirmadas com base nos resultados dos testes de correlação, uma vez que os 

resultados da estimação da regressão em painel não se revelaram significativos para o Q de Tobin, dualidade e idade. 

 

Como pode ser observado no Quadro 1, esperava-se uma relação positiva entre ECO e as três variáveis 

dependentes deste estudo, hipótese essa que só se confirmou para o ROE, visto que os testes realizados com o Q de 

Tobin não se mostraram significativos, e os dados do ROA se revelaram inadequados às análises multivariadas.  

Quanto à dualidade e à idade, não havia preliminarmente um sinal esperado da associação entre essas e as 

variáveis dependentes, haja vista que a literatura não traz um consenso com respeito a essas relações. Os testes de 



correlação para os dados amostrais desse estudo revelaram, portanto, uma associação negativa entre o Q de Tobin e a 

dualidade, e uma relação positiva entre essa proxy de desempenho e a idade do CEO.  

Por fim, com respeito à formação e ao gênero, era esperada uma associação positiva entre essas 

características de perfil e as variáveis dependentes. Contudo, os resultados dos testes de correlação e das estimações das 

regressões não se mostraram significativos para essas relações, o que sinaliza que, tanto a formação, quanto o gênero do 

CEO não são elementos determinantes do desempenho empresarial para a amostra analisada neste estudo.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo objetivou identificar e analisar a relação existente entre o excesso de confiança e o otimismo de 

CEO’s de companhias brasileiras de capital aberto e seus respectivos desempenhos entre os anos de 2012 e 2015, por 

meio a) da verificação da existência de ambos os vieses nos CEO’s das empresas analisadas; b) do exame de como 

esses vieses impactam o desempenho corporativo; e c) da análise da influência das variáveis de controle sobre o 

resultado empresarial. Os distintos testes empregados para responder à hipótese central dessa pesquisa apontaram 

conclusões significativas. As estatísticas descritivas (referentes ao período de 2011 a 2015) revelaram que os CEO’s da 

amostra analisada são, em sua maioria, profissionais com formação universitária e complementar, do gênero masculino, 

com idade média entre 45 e 50 anos, que não exercem concomitantemente as funções de CEO e Presidente do Conselho 

de Administração, e que são efetivamente dotados dos vieses da confiança excessiva e do otimismo.  

 Os testes de correlação, por sua vez, indicaram que nenhuma relação entre o ROA e as demais variáveis 

estudadas é estatisticamente significativa. Com respeito ao Q de Tobin, seus resultados evidenciaram uma associação 

negativa com a dualidade e positiva com a idade (ou seja, quanto menor for a dualidade dentro do ambiente corporativo 

e maior for a idade do CEO, maior será o desempenho empresarial em termos do Q de Tobin). Já o teste realizado com 

o ROE revelou uma relação positiva com o ECO, o que sinaliza que quanto maior for o excesso de confiança e o 

otimismo dos CEO’s, maior será o desempenho das empresas que esses profissionais comandam. Ressalta-se que a 

formação e o gênero do CEO não apontaram relações significativas com as variáveis de desempenho, sugerindo que não 

são fatores determinantes da performance corporativa para a amostra analisada. 

Já as duas regressões com dados em painel estimadas (haja vista que os dados amostrais do ROA se 

mostraram inadequados à aplicação em análises multivariadas e seus modelos econométricos), apontaram que, para a 

regressão estimada com o Q de Tobin, nenhuma relação entre as variáveis é estatisticamente significativa, o que indica 

que as variáveis explanatórias (ECO, dualidade, formação, gênero e idade do CEO) não desempenham qualquer 

influência sobre o Q de Tobin para a amostra observada. Contrariamente, a regressão estimada utilizando o ROE 

revelou uma associação positiva entre essa variável e o ECO, o que significa que quanto mais excessivamente 

confiantes e otimistas forem os CEO’s, maior será o desempenho apresentado pelas organizações nas quais atuam 



(apesar dessa relação positiva, as variáveis de controle não se mostraram relevantes para esse teste, sinalizando que não 

são aspectos determinantes do resultado corporativo mensurado pelo ROE para a amostra examinada). 

Todos esses resultados possibilitam aceitar parcialmente a hipótese de pesquisa central desse estudo de que o 

excesso de confiança e o otimismo de CEO’s são positiva e significativamente relacionados ao desempenho de 

empresas brasileiras de capital aberto, uma vez que essa relação se confirmou apenas no modelo econométrico do ROE. 

Assim, conclui-se com base no ROE, que CEO’s excessivamente confiantes e otimistas efetivamente são capazes de 

afetar o desempenho empresarial, que aumenta à medida que se amplia a intensidade com que ambos os vieses se 

manifestam nesses profissionais. Essa conclusão, por sua vez, mostra-se em consonância com as evidências da literatura 

financeira (HILARY et al., 2016; DAHMANI; ZOUARI, 2016; HAN; LAI; HO, 2015). 

Pode-se afirmar que a investigação que foi promovida nesse estudo auxilia na consolidação da literatura de 

Finanças Comportamentais (notadamente sobre vieses cognitivos) em contexto nacional, haja vista que esse ainda é um 

tema pouco explorado no país, e considerando-se que essa é uma investigação de caráter inovador em âmbito brasileiro. 

Complementarmente, os resultados obtidos nessa pesquisa contribuem para melhor compreender de que forma e em 

qual magnitude os traços psicológicos de CEO’s afetam seu comportamento profissional e como esse comportamento 

influencia o desempenho das empresas que esses indivíduos gerenciam.  

Com respeito às limitações, a execução dessa pesquisa se deparou com empecilhos referentes à amostra e à 

coleta de dados. Isso porque o estudo se concentra exclusivamente em empresas brasileiras de capital aberto e essas 

instituições não dispõem de uma padronização em relação à obrigatoriedade de divulgação de informações (o que 

implicou a exclusão de diversas empresas da amostra pela falta de dados necessários ao cálculo das variáveis e às 

análises multivariadas e seus modelos econométricos). 

Sugere-se, portanto, que estudos posteriores continuem a dedicar esforços para entender de que forma o 

excesso de confiança e o otimismo influenciam as decisões de CEO’s, e em que grau essas decisões enviesadas são 

capazes de impactar positiva ou negativamente a performance empresarial. Recomenda-se que para tal feito, distintas 

proxies para mensurar esses vieses cognitivos sejam utilizadas, assim como se empreguem outras medidas de 

desempenho e diferentes variáveis de controle, com o intuito de se obter resultados ainda mais robustos. Desse modo, o 

presente estudo pode vir a colaborar como um suporte aos pesquisadores que se dedicarem à investigação aprofundada 

do excesso de confiança e do otimismo. 
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